
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку 

 від 26 листопада 2020 року 

                                                             

                                                                    Присутні: всі викладачі кафедри 

 

Порядок денний: 

1. Поточна успішність, стан відвідування занять та 

дисципліна студентів кафедри. Куратори  

2. Хід підготовки навчально-методичної літератури. 
Черданцева І.Г., 

викладачі  

3. Обговорення та затвердження плану видавництва 

навчально-методичної літератури на 2021 рік. 
Черданцева І.Г., 

викладачі 

4. Стан підготовки курсових робіт студентами 3 та 4 

курсів  спеціальності «Маркетинг». Керівники  

5. Результати попереднього захисту та допуск до 

захисту випускних кваліфікаційних робіт другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, студентів VI 

курсу спеціальності «Маркетинг» денної та заочної 

форми навчання. 

Буднікевич І.М. 

6. Рекомендація студентів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти на отримання дипломів з 

відзнакою 

Буднікевич І.М. 

7. Про організацію роботи гуртків при кафедрі 
Бабух І.Б. 

Вардеванян В.А. 

8. Затвердження Звіту кафедри про наукову роботу Кифяк О.В. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про поточну успішність, стан відвідування занять та 

дисципліну студентів кафедри. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Кураторам першого курсу підтримувати зв'язок з батьками студентів у 

яких є проблеми з відвідуванням та успішністю. 

3. За необхідності сприяти призначенню додаткових консультацій для 

студентів викладачами інших кафедр та інших факультетів. 

4. Посилити контроль за верифікацією студентів на лекціях та практичних 

заняттях, як проводяться онлайн. 

 

 

 



2. СЛУХАЛИ: Про хід підготовки навчально-методичної літератури. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити перелік підготовленої до друку навчально-методичної 

літератури 

2. Колективу кафедри активізувати роботу над написанням навчально-

методичної літератури відповідно встановлених планів   

 

3. СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження плану видавництва 

навчально-методичної літератури на 2020 рік. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план видавництва навчально-методичної літератури на      

         2021 рік. 

 2. Колективу кафедри працювати над його виконанням. 

4. СЛУХАЛИ: Про стан  підготовки курсових робіт студентами 3 

та 4 курсів спеціальності «Маркетинг». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Особливу увагу звертати на рівень оригінальності роботи. Здійснювати 

перевірку усіх курсових робіт через систему UNICHEK та інші 

доступні сервіси. 

3. Стимулювати студентів до вибору тем курсових робіт на 3 та 4 курсі, 

які будуть пов'язані між собою, можуть стати основою бакалаврської 

роботи.  

 

5. СЛУХАЛИ:  Про результати попереднього захисту та допуск до 

захисту випускних кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, студентів VI курсу спеціальності «Маркетинг» денної та 

заочної форми навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

     1. Інформацію про проходження випускних кваліфікаційних робіт другого  

(магістерського) рівня вищої освіти через систему антиплагіат прийняти до 

відома.  

     2. Випускні кваліфікаційні роботи студентів VI курсу спеціальності 

«Маркетинг» денної (10 робіт) та заочної форми навчання (5 робіт) 

допускаються до захисту при належному оформленні робіт, оформленні 

списку використаних джерел відповідно до державних стандартів, 

уточнення посилань, представленні усіх супровідних документів (рецензія, 

відгук). Роботи студентів А.Павлюк та Є.Овсеєнко будуть розглянуті 

додатково на предмет допуску до захисту. 

 

6. СЛУХАЛИ: Рекомендація студентів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти на отримання дипломів з відзнакою. 

УХВАЛИЛИ:  



      1. Інформацію прийняти до відома. 

      2. Рекомендувати вищеназваних студентів на отримання дипломів про 

вищу освіту з відзнакою, при умові здачі підсумкової атестації (захисту 

випускної кваліфікаційної роботи) на «відмінно». 

 

7. СЛУХАЛИ: Про організацію роботи гуртків при кафедрі 

 УХВАЛИЛИ: 

      1. Інформацію прийняти до відома. 

      2. Активізувати роботи гуртків при кафедрі. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: Затвердження Звіту кафедри про наукову роботу за 

2020 рік. 

УХВАЛИЛИ:  

     1. Інформацію прийняти до відома. 

     2.  Затвердити звіт кафедри маркетингу, інновацій та регіонального  

          розвитку  про наукову роботу за 2020 рік. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  проф. Ірина БУДНІКЕВИЧ 

Секретар  ст. лаб. Тетяна ОНЕЩУК  

 


